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1. Voorwoord  “IETS VAN DIE VOORSITTER” 

Hier gaan ons! ‘n Nuwe Redakteur vir ons Streeks nuusbrief en hope energie met nuwe idees om ons vorentoe 
te neem. Na verskeie omwentelinge en bestuurs veranderinge is Stella Coleske ons nuwe Korrespondent en is 
sy alreeds, soos ek hier skryf, besig om met groot moeite en oorgawe haar eerste boekie aanmekaar te sit. 
GROOT ASSEBLIEF – help vir Stella met artikels, fotos, grappies en enige interesanthede wat sy in ons 
streeksboekie kan plaas. 
 
Al ons vorige Nuusbrief Redakteurs het geweldig gesukkel om ‘n nuusbrief aanmekaar gesit te kry weens die 
gebrek aan ondersteuning van die bestuur en ander lede van die streek. Moet asseblief nie kom sê: “Daar word 
ook net goed van een kliek geplaas” as jy en jou vriende nie ook gehelp het deur bydraes vir die nuusbrief deur 
te gee nie! Hoewel die Redakteur verantwoordelik is vir die aanmekaarsit van die streek se nuusbrief is dit wat 
in die nuusbrief verskyn grootendeels afhanklik van elkeen van die lede. Ondersteun asseblief die redakteur! 
 
Hierdie jaar was tot dusver een van omwentelinge en vir baie ‘n jaar met rukke, stampe en stote.  ‘n Hele aantal 
van ons lede wat oor die afgelope jaar of twee, drie om verskeie redes nie meer kon kamp nie het besluit om 
hul lidmaatskap van SAWA te beeindig. Daarmee saam het Streek Kempton Park ook ‘n aantal lede afgestaan 
aan die nuwe Sateliet, Rietfontein. Aan al hierdie lede wens ons graag sterkte en voorspoed toe - ons sal julle 
in Streek Kempton Park se geledere mis! Nouja as ‘n strek se lede uitgedun raak is dit ‘n baie goeie rede om 
weer nuwe lede te begin werf. Hiermee dan ‘n uitdaging aan elkeen van julle:- Kom ons elkeen werf ten minste 
een nuwe lid vir SAWA en Streek Kempton Park voor die einde van die jaar. Nuwe bloed is die lewensaar van 
alle organisasies soos SAWA so kom ons doen ook ons deel om SAWA aan die lewe te hou en te laat groei!     
 
Vir die eerste keer in ‘n paar jaar gaan ons streek weer die Sitrusfees te Buffelspoort bywoon. Daar is een en 
dertig lede en gaste wat onder die Streek Kempton Park vaandel hierdie saamtrek gaan bywoon - ons vertrou 
dat die gaste as SAWANANTE gaan terugkom! En dan gaan ons natuurlik ook weer tydens ‘n saamtrek ons 
AJV hou. Streek Kempton Park se AJV vind plaas tydens ‘n saamtrek te Omaramba oor die naweek van 22/23 
Julie 2011. Ons het gereel vir spyseniering deur die oord en glo dat dit ‘n luisteryke en genotvolle geleentheid 
gaan wees. 
 
Ons streek hou  op 9 Julie 2011 ‘n “Donkie Derby” as fondsinsameling vir die AJV. Ondersteun asseblief hierdie 
geleentheid met oorgawe en bring al jul vriende, familie en sakke vol geld saam vir die geleentheid!   
 
Saam met al hierdie geleenthede is die bestuur ook in die proses om die jaarprogram vir 2012 aanmekaar te sit. 
Ons wil graag kyk om ‘n klomp nuwe oorde op die program in te werk en  sal graag soveel moontlik lede se 
insette daarmee wil hê. As jy al ‘n oord besoek het of van ‘n oord weet wat nog nie deur Streek Kempton Park 
besoek is nie gee asseblief hierdie inligting vir ons deur sodat ons kan ondersoek instel of dit gaan werk al dan 
nie. 
Onthou SAWA se lewensaar is sy lede!,  
 
Johan Jacobs  

 
 
2. Lief 

• Adam & Annatjie Barnard se 42ste huweliksherdenking 
• Nicole Green onder top 10 met gimnastiek in land 
• Tiaan van der Merwe het silwer medalje ontvang vir gimnastiek 
• Chante van der Merwe het brons medalje ontvang vir gimnastiek 
• Deon & Stella Coleske het ouma en oupa geword van ‘n kleinseun 
• Deon Coleske Nasionaal 2de in land vir naverkope by Ford 
• Rudi Kleynhans wen Nasionale Sleepman kompetisie by Koppisol. 

 
3. Leed 

• Tannie Qwen Harris het knie operasie gehad 
• Dirk van Staden se skoonmoeder het ‘n beroerte terugslag gehad. 
• Mitch Briggs het breinvliesontsteking gehad 
• Nellie Blazer is oorlede 
• Johan Oberholzer is gediagnioseer met ‘n virus. 
• Ben & Ansie Dreyer se seun Gerrie is oorlede 
• Elsa Kotze is gediagnoseer met kol op long. 
• Gerhard Kruger betrokke in motor kaping 
• Dinah Coetser se pa is oorlede 
• Oom William Harris is in vir oog operasie. 
 
 



 
 

GOD is jou “SAKDOEKSAKDOEKSAKDOEKSAKDOEK” as jy huil … 
HY is jou “HOEKIEHOEKIEHOEKIEHOEKIE” as jy erêns wil skuil … 
HY is jou “SAMBREELSAMBREELSAMBREELSAMBREEL” as hartseer oor jou rëen … 
HY is jou “911911911911” as jy in nood verkeer … 
Maar meeste van als … 
HY is die “ANKERANKERANKERANKER” op jou lewenspad … 
Hou “ALTYDALTYDALTYDALTYD” daaraan vas 

 
 
4. Verjaarsdae 

Mei Junie  Julie  
Annatjie Barnard 
Chris Erasmus 
Johan Chatwind 
Mariette Jacobs 
Chad Briggs 
Francois Nel 
Justin Peyper 
 

Leon Haasbroek 
Francois Steyn 
Nadia Cowley 
Danica Badenhorst 
Jacques Badenhorst 
Petie Wolvaardt 
Heinz Wolvaardt 
Gerhard van Staden 
Luzyne Harris 
JJ Botha 
Zander Els 
Petra Booysens 
Rudi Coleske 
Paula Mackay 
Avril Peyper 
Denis van der Merwe 

Donnovan Cowley 
Kayla Hoffmann 
Elize Carstens 
Johan Carstens 
Juanice Beleveldt 
Danie Coleske 
Melissa Barnard 
Hettie Kruger 
Boet van Eck 
Elzert Vorster 
Danie Booysens 
Qwen Harris 
Demi Parkins 
 

 
 
5. Donkey Derby 

Fondsinsameling vir SAWA Kempton Park. 
 
‘n Donkey Derby sal gehou word op Saterdag, 9 Julie  2011 om 15:00 by Wynand Marais Saal, 
Birchleigh.. 
 
Toegangskaartjies sal deur die Bestuurs verkoop tee n R30.00 wat ‘n braaipak, pap en sous insluit.   
 
Jy kan jou eie slaai en ietsie vir die keel saambri ng. 
 
Vure sal vanaf 16:00 reg wees en donkey derby sal s tiptelik 18:00 begin 

 
 
6. Algemene Jaarvergadering (AJV) 

Die AJV sal gehou word op 23 Julie 2011 te Omaramba .  Die Bestuur sal as Kampkommandante optree. 
 
Ledegeld moet opbetaal wees alvorens jy genomineer kan word of kan stem. 
 
Die volgende nominasies word benodig: 
• Voorsitter 
• Onder Voorsitter 
• Penningmeester 
• Assistant Penningmeester 
• Sekretaris/Sekretaresse 
• Redaksie 
• Jeug ko-ordineering 
• Batehouer 

 
 

7. Terugvoering oor vorige kampe 
• Januarie 2011 – Kaia Manzi 

29 woonwaens was by saamtrek. 
Vossie het die DVD aan gedoen en hy was teleurgesteld met die bywoning. 
 



 
• Februarie 2011 – Koppiso l 

Totaal vir die saamtrek was R8,250.00 
19 woonwaens het die saamtrek bygewoon. 
Sleepman kompetisie was by Koppisol aangebied, Rudy Kleinhans was Nasionale Sleepman wenner. 

 
 
8. NUB belangrike Kennisgewing 
 

Die Nasionale Uitvoerende Bestuur (NUB) het tydens die vergadering wat gehou is op 14 Mei 2011 ’n voorstel 
van die Grondwet Komitee goedgekeur dat Sawa se Bestuurs Struktuur verander word. 
Die verandering het ten doel dat die NUB meer vaartbelyn gemaak word om by hedendaagse bestuurs praktyke 
van die sake wêreld aan te pas, vergaderings te verminder, papierwerk te verminder  en rapportering lyne te 
verkort. 
 
Die President en die Nasionale Dagbestuur sal dus in die NUB bygestaan word deur 4 Nasionale 
Verteenwoordigers wat die Areas Noord, Oos, Suid en Wes sal verteenwoordig. 
 
Die Areas sal uit Streke bestaan wat:- 
1. Noord van ’n lyn wat strek van die Botswana grens deur Mafeking, Midrand, Belfast tot aan die 

Mosambiekse grens. 
2. Oos van ’n lyn tussen Midrand deur Bethlehem rondom Lesotho tot by die suidelike punt van die land se 

grens. 
3. Suid sal bestaan uit die area Suid van ’n lyn wat van die Weskus loop deur Garies, Colesberg, Aliwal-

Noord al langs die grens van KwaZulu-Natal tot teen die Ooskus. 
4. Wes van ’n lyn tussen Midrand en die Suidelike punt van Lesotho tot teen die Botswana, Namibiese 

grense en die Weskus. 
 
Die Nasionale Verteenwoordigers wat ’n lid moet wees van een van die Streke in die betrokke area sal vooraf 
genomineer en daarna verkies moet word ten tyde van die jaarlikse Kongres vir ’n periode van een (1) jaar, 
deur die Streekbesture in daardie area tesame met  die verkose President en Nasionale Dagbestuur. 
 
Die gewysigde Grondwet sal op die Kongres op 15 Oktober 2011 voorgelê word vir goedkeuring. 
 
Indien die wysigings aanvaar word sal die Gebiedsbesture en alles wat daarmee saamgaan ophou funksioneer 
en sal dan ontbind word. 
Vir enige navrae kan u my direk skakel of ons Nasionale Penningmeester Fanie Jordaan. 
 
Vriendelike Sawa groete 
 
 

 
 
 
9. Sawa tuisblad en SAWA Kempton Park foto album 

• Sawa tuisblad (webpage) 
Die Redaktrise plaas maandeliks rubrieke met fotos op die SAWA Kempton Park tuisblad. 
SAWA onderskryf die volgende waardes:  
• Christenskap 
• Lojaliteit  
• Respek 
• Integriteit 
• Eerlikheid 
• Diensbaarheid 
• Verdraagsaamheid 
http://www.sawa.org.za/ 
 
 
 
 



 
• SAWA Kempton Park foto album 

Besoekende kamp fotos sal deur die Administrateur op die webwerf geplaas word.  Indien julle fotos het 
kan die aan Hermien Chatwind (Hermien.chatwind@eskom.co.za) of Deon Coleske 
(deon.coleske@eagleford.co.za) gestuur word.   . 
Lede sal geregistreer word om die fotos te besigtig, 
http://www.kemptonsawa.webs.com 

 
 
 

Die seuntjie sit in die kerk en sien 
hoe die diakens die gang afkom 

en kollekte opneem. 
Hy leen oor na sy ma toe en sê: 

Moenie vir my betaal nie ek is onder ses 
 
 
 

• Maart 2011 – Malonjeni  
Die kampkommandante het ‘n verrassende “Cocktail” en Potjiekos kompetisie gereël. 
 

 
Voorsitter met kampkommandante 

 

 

 
Charne hard aan die werk met 

haar konkoksie 

 
Weet hulle wat hulle gaan 

beoordeel? 

 
Verlore na cocktail beoordeling 
 

 

 

  
Op die oorlogspad 

 

 

 
Pot sonder eienaar 

 
 
 



  
Piet salk?  Ek weet nie hoekom 
nie want die BULLE het gewen! 

 
 
Suksesvolle afsluiting 

 
Almal het deelgeneem en was groot pret, 
 
Wenner van “Cocktail” – Charne Combrinck 

 
 
Wenner van Potjiekos – Francois Nel 

 
 

• April 2011 – Potchefstroom (Presidente)  
Die staanplek was baie goed en ablusie blokke was gereeld skoon gemaak.  Sekuriteit was ook goed en 
vullis was gereeld verwyder. 
 
Die Bestuur wil lede aanmoedig om die Presidente by te woon in die toekoms. 
 
Kempton Park het 228 “bun” ontbyte bedien en Rietfontein Sateliet streek het ook gehelp.  R2,700 wins is 
gemaak vir die dag. 
 

 
 
10. Veiligheidswenke (Deel 1) 
 Brandgevare van woonwa kampering 

‘n Mens hoor deesdae nie meer so gereeld van woonwaens wat uitbrand nie, maar 
as jy daarvan hoor is dit gewoonlik katastrofies. (soos die tienjarige seun wat verlede 
Oktober in Natal doodgebrand het) Die rede hiervoor is omdat die materiale waarvan die 
woonwaens en tente gemaak word baie vlambaar is. (Hout, plastiek, seil ens) 'n Woonwa 
kan letterlik binne minute tot teen die grond afbrand!  
 
In SA is daar ongelukkig min beheer maatreëls by oorde wat brandrisiko's beheer. In 
Europa is hulle egter baie streng. Slegs 50 woonwaens word per hektaar (bruikbare spasie) toegelaat en waens 
mag nie nader as ses meter van mekaar - en twee meter van die pad af staan nie. Daar moet ook brandslange 
wees wat by ALLE staanplekke kan bykom. Ek kan nie onthou dat ek al so iets hier gesien het nie! 
 
Daar is verskeie maniere hoe brande onstaan in woonwaens. Die mees algemene oorsake is egter gas wat lek 
en dan ontvlam (ons is al ewig besig om vure, stoofplate, sigarette ens aan te steek), die oorlading van 
elektriese proppe en oop vure wat deur die wind aangewaai word. Hoe dikwels sien jy dat medekampers nie 
hulle braaivleisvure doodgooi voor hulle gaan inkruip nie? 

 
 

Wat kan jy doen om die risiko van 'n brand  in of om jou wa te verminder? 



 
Maak seker dat AL jou gas toestelle veilig is. Kyk dat die koppelings stewig is en gaan die voerpype na jou stoof 
gereeld na - veral as jy 'n wa het waarvan die kombuis buite sit. 
 
Sorg dat die stoorplek waar jou gasbottel gehou word, deeglik geventileer is. As daar wel 'n lek is sal dit nie 
“opdam” nie en die moontlikheid dat dit sal ontbrand as daar vlam naby kom is dus uiters skraal. En onthou om 
die gas toe te draai voor jy ry! 
 
MOENIE jou elektriese proppe oorlaai nie. Ons is baie geneig om die ketel, TV, selfoonlaaier, vroulief se 
haardroër ens sommer alles op een prop te sit. Die hoeveelheid krag wat getrek word veroorsaak dat die kabels 
warm word en dit kan begin smelt en kortsluitings veroorsaak.  As die aardlek in jou wa of by die betrokke oord nie 
na wense werk nie, gaan jy groot moeilikheid kry. 
 

 
Maak ASSEBLIEF jou braaivleis vuur dood voor jy gaan slaap. As daar 'n windjie opkom deur die nag en kooltjies 
begin rondwaai, kan jou buurman in ligte laaie wakker word – en jy gaan jouself nooit vergewe nie! En moet asb 
nie jou vuur aansteek met “woef” nie. (Petrol, parrafin, diesel ens) 
 
Volgende keer meer oor brandbestryding – intussen gaan asb. jou brandblusser na om seker te maak dis nog 
werkend – dis nou as jy een het! 

 
 
11. 2011 Kampe 

 
15 - 19 Junie  - Manyane 
22 - 24 Julie  - Omaramba (AJV) 
19- 21Augustus - Spookkamp 
23- 25September - Sondela 
21- 23 Oktober - Dube 
02-04 Desember - Klein Paradys 
 
11.1 Spook kamp leidraad 

Leidraad 1: “Kamp  in meer as een opsig”  
 
 

 
 

12. Sawa bank besonderhede 
12.1 SAWA Hoofkantoor 

Jaarlikse ledegeld word in die rekening inbetaal (as jy nie ‘n debietorder het nie) 
 
SAWA Hoofkantoor 
ABSA Boksburg 
Rek no:  230-155-771 
Tak kode:  334-342 
 
 

12.2 SAWA Kempton Park 
In hierdie rekening word kampgelde inbetaal. 
 
SAWA Kempton Park 
ABSA Kempton Park 
Rek no:  650-150-333 
Tak kode:  334-642 


